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( Clare ) Kiitos Herra tästä ihanasta muistutuksesta, että AIVAN ensimmäinen asia, mistä me 

voisimme ja mistä meidän pitäisi olla tietoisia aamulla – on Sinun alas meihin päin hymyilevät 

kasvosi! Auta meitä muistamaan välittömästi siirtymään Sinun läsnäoloosi ja pyytämään, että 

vihollisen hämähäkinseitit harjataan silmistämme ja mielistämme, ennen kuin niillä on 

mahdollisuutta kääntää meidän huomiomme pois Sinusta… Amen. 

Voi, Sydänasukkaat! Hän on vain NIIN rakastunut jokaiseen meistä! Päättäkäämme kaikki todella 

omaksua Hänen sanansa ja tervehtiä Häntä joka aamu samalla Ilolla, jota Hänellä on meitä 

kohtaan!  

Jeesus aloitti… ” Minun tyttäreni, Minun Morsiameni. Minä kaipaan, että sinä tunnistat Minun 

läsnäoloni vierelläsi joka päivä. Minä kaipaan nostaa sinut ylös, kun sinä tunnet itsesi olevan niin 

kumarassa elämän haasteissa. Kuitenkin, kun sinä heräät, sinä et välittömästi tunnista Minun 

läsnäoloani vierelläsi. Rakas, silloin Minä olen lähimpänä sinua. Vihollinen haluaa sinun keskittyvän 

kahviisi ja vitamiineihisi, apua saadaksesi, että hän voi, sillä aikaa, laittaa sisään pahoja ajatuksia 

sinun mieleesi.” 

” Saanko Minä sanoa, että kun sinä olet lopetellut ne asiat, sinä olet jo negatiivisuuden infektoima. 

Siksi hän painottaa niiden fyysisten apujen herättävän sinut. Sillä aikaa, mielesi on kuin märkä 

sieni, ottaen sisään kaiken myrkyn, minkä hän on valmistellut sinulle. ”Minä en voi hyvin. Minä 

olen niin väsynyt. Minä en voi ajatella selkeästi. Minusta ei ole tähän! Minä en halua pettää Sinun 

luottamustasi, Jeesus, mutta minä olen toivoton, minä olen masentunut…”  

” Kuulostaako tutulle? Nämä ovat sanoja, joita on ohjelmoitu sinun tietoisuuteesi ensimmäisenä 

aamulla. Siksi, kun laitat ylle Pelastuksen Kypärän, sinä laitat oikosulkuun tuhoisan päivän, jonka 

hän oli suunnitellut sinulle. Päivän, jolloin sinä vain raahautuisit ympäriinsä asiasta toiseen, tuntien 

itsesi tunnottomaksi kirousten vuoksi, joilla hän on altistanut sinua, vammauttaakseen sinut.”  

” On aika teidän kaikkien, Minun ihmisteni, laittaa loppu tälle salakavalalle taktiikalle, jotka 

paholaiset ovat käyttäneet teihin pitääkseen teidät poissa Minun korkeammasta kutsumuksestani 

teidän elämissänne. Jos teidän asenteenne on, että te voitte vaivoin selvitä päivästä, te ette tule 

kasvamaan siihen täyteyteen, johon Minä olen teidät kutsunut olemaan.” 

” Siksi Minä olen pyytänyt teitä laittamaan päällenne täyden haarniskan, ennen kuin teette mitään 

muuta. Nämä ovat aikoja, missä pahan lisääntyminen on niin suurta, että teillä ei ole varaa 

viivytellä itsenne suojaamisessa.”  

” Nyt Minä haluan välittää teille toisen salaisuuden, niin hyvin rakkaan Minun sydämelleni. Te 

olette ottaneet maailman Minun kanssani, Minun Morsiameni. Jättäisinkö Minä teidät heikoiksi ja 

avuttomiksi? Ei, Minun Rakkaat. Minä olen teidän oikean kätenne puolella, pidellen teitä, kun te 

tartutte pitääksenne jalansijanne joka päivä. Minä en jätä teitä omillenne. Monet teistä, kuten 

Clare, ovat fyysisesti lopen uupuneita joka päivä – ja Minä olen kertonut teille, että tulkaa Minun 

luokseni Siunatussa Sakramentissa. Pyytäkää voimaa, jota te tarvitsette, kun te vastaanotatte 

Minut ja Minä tulen varustamaan teidät.”  



” Mutta jopa enemmän Minä olen ojentanut teidän puoleenne. Todella, Minä asun teidän 

sisällänne, mutta Minä manifestoidun myös ulkopuolellanne. Kun te nousette ylös aamulla, Minä 

laitan Minun käsivarteni ympärillenne ja autan teidät jaloillenne. Minä seison aina vierellänne, 

mutta te ette huomaa, että Minä olen siellä. Sen seurauksena, te ette nojaa Minuun, rakkaat.”  

” Kyllä, nojatkaa Minuun. Ja jopa enemmän, laskekaan sen varaan, että Minä pidän teidät ylhäällä 

ja liikkeellä, pitääksenne teidän mielenne selkeänä. Olla läsnä, kun te rukoilette. Jopa auttaa teitä 

rukouksissanne, jos te tavoitatte Minua ja pyydätte. ”Jeesus, auta minua rukoilemaan. Pyydän, 

auta minua ylistämään. Auta minua olemaan uskollinen Sinulle ja sille, mikä on sopivaa minulle 

näinä hetkinä.” Tällä tavalla, te tulette täyttämään Minun tahtoni ja saamaan voiton sorron 

pilvestä, joka niin usein käy teidän kimppuunne; jopa teidän ruumiiseenne – verhoten mielenne.”  

” Ilahtukaa Minun läsnäolossani aamulla! Puhukaa Minulle. Kertokaa Minulle, kuinka paljon Minä 

merkitsen teille ja kuinka te ette voi elää ilman Minua. Tällä tavalla, me molemmat tulemme 

olemaan siunattuja käsittelemään päivä. Nyt, sitä Minä kutsun hyväksi aluksi!”  

Herra siunaa teitä, rakkaat Sydänasukkaat. 


